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- تعثر المفاوضات النووية يمنع انتعاش أسواق الطاقة..
 أميركا ُتغرق أوروبا 

-هل تشكل طائرات إيران المسيرة تهديًدا للجيش األوكراني؟

-إدارة بايدن وإيران.. الحيرة سيدة الموقف؟
ء
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التحليل 

طاوالت  تبدو  عروشها  على  خاويًة 

وإيران  المتحدة  الواليات  بين  التفاوض 

كذلك  النووي.  األخيرة  برنامج  بشأن 

الحرارة التي كانت تنبعث بين حين وآخر من 

بردت  الرسائل  تنقل  التي  االتصال  خطوط 

أطراف  بين  حتى  معلومًا  يبدو  ال  حين  إلى 

التفاوض والوسطاء.

أكد الباحث اإليراني في قضايا أوراسيا، 

شمال  حلف  عيد  أن  كاظمي  أحمد 

إنشاء  على  تزال  ال  "الناتو"  األطلسي 

ممٍر خاص له في العمق اآلسيوي، وهو 

األميركية  النوايا  يخدم  الذي  األمر 

إيران،  من  مقربة  على  بقوة  بالحضور 

مقاله  في  مشيًرا  والصين،  روسيا 

المنشور على موقع المجلس االستراتيجي للعالقات الخارجية إلى أن الخطة األطلسية 

المذكورة ستعبث بأهمية ممرات عدة تعمل الدول الثالث على إنشاءها وتعزيزها.

نووي إيران: العودة إلى نقطة الصفر؟

مقاالت فارسية مترجمة

إنشاء "ممر توراني للناتو" 
وتداعياته الجيوسياسية على إيران وروسيا والصين

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد
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مقاال أجنبية مترجمة

الشؤون  في  المتخصصان  الكاتبان  قال 

وراي  جيريخت  مارك  رويل  اإليرانية 

جو  األميركي  الرئيس  إدارة  إّن  تاكيه 

بايدن في حيرة من أمرها بشأن التعامل 

مع إيران، حيث ظّن بايدن عند تنصيبه مع 

ألمع الشخصيات الديمقراطية أّن مسألة 

اإليراني  النووي  االتفاق  إحياء  إعادة 

ستكون أمًرا بسيًطا.

إدارة بايدن وإيران.. الحيرة سيدة الموقف؟ إضغط لقراءة المزيد

محمدي،  هادي  اإليراني  الكاتب  تناول 

بالمفاوضات  المعلقة  التطورات  أخر 

النووي،  االتفاق  إحياء  إلعادة  الهادفة 

"خراسان"  بصحيفة  مقاله  في  مؤكًدا 

لثقتها  طهران  فقدان  أن  األصولية، 

هو  األوروبية  والعواصم  بواشنطن 

الضمانات  عقدة  لبقاء  الرئيسي  السبب 

بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حجر عثرة في وجه االتفاق.

تعثر المفاوضات النووية يمنع انتعاش أسواق الطاقة..
 أميركا ُتغرق أوروبا 

إضغط لقراءة المزيد
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إّن  األميركية  "نيوزويك"  مجّلة  قالت 

األوكرانيين  العسكريين  المسؤولين 

تكون  أن  لجهة  بالتفاؤل  يشعرون 

تم  التي  اإليرانية  المسّيرة  الطائرات 

توفيرها مؤخًرا للقوات الروسية ال تشكل 

لمستوى  نظًرا  وذلك  كبيًرا،  تهديًدا 

جودتها.

حسنين  محمد  المصري  الكاتب  يسّلط 

احتفالين  على  كتابه  في  الضوء  هيكل 

أمر الشاه محمد رضا بهلوي بإقامتهما 

لمناسبتين مختلفتين، األولى عام 1967

عام  والثانية  الـ48،  ميالده  عبد  في 

على  عام   2500 مرور  ذكرى  في   1972

االحتفال  هذا  الملكي.  الحكم  قيام 

الذي  المفرط  للبذخ  نظًرا  بإغضاب شريحة شعبية واسعة  تأثير كبير  له  األخير كان 

شهده، مقابل ازدياد معدالت الفقر في البالد.

هل تشكل طائرات إيران المسيرة تهديًدا للجيش األوكراني؟

مدافع آية هللا 3 .. جنون عظمة الشاه في احتفالين

إضغط لقراءة المزيد

إضغط لقراءة المزيد

كتب ومذكرات
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ترند إيران

تصدر وسم "انيسه_خزعلي"، وهي معاونة 

تغريدات  رئيسي،  إبراهيم  اإليراني  الرئيس 

االجتماعي  التواصل  مواقع  مستخدمي 

المغّردون  وطالب  إيران.  وخارج  داخل 

بإقالة خزعلي بسبب تواجد ابنها في كندا، 

حيث يدور جدٌل في البالد بعد ما ُنشر عن رد 

تأشيرة  بوصول  سماعه  عند  رئيسي  فعل 

سفر لنجل أحد معاوني الوزراء في حكومته حيث عّلق بالقول: "إذا ذهب االبن فليذهب 

األب".

مدافع آية هللا 3 .. جنون عظمة الشاه في احتفالين إضغط لقراءة المزيد

بين  إيران  في  الحكومية  الفترة  أخذت 

الرئيس  برئاسة   2021-2013 عامي 

السابق حسن روحاني صبغة اقتصادية، 

سواء  االقتصادية  القضايا  غلبة  نتيجة 

كان  والتي  خارجها،  أو  البالد  داخل 

تحديًدا  واألميركية  الغربية  للعقوبات 

الواليات  خروج  بعد  فيها،  األكبر  الدور 

المتحدة من االتفاق النووي ووصول العقوبات إلى أقصاها مع نهايات فترة حكم الرئيس األميركي 

السابق دونالد ترامب.

"بال دخان ونار ودماء".. 
إضغط لقراءة المزيدكيف أدارت حكومة روحاني أزمات البالد؟
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فنون وأدب

ثالث  طوال  اإليرانية  للسينما  ُيحسب  ما 

صوب  التوّجه  ذاك  هو  األقل،  على  عقود 

عباس  األستاذ  أّن  ويبدو  الكاميرا،  شعرية 

االتجاه  لهذا  أّصل  من  هو  كيارستامي 

السينما  بهذه  بلغ  أّنه  خاصة  بعمق، 

"طعم  العميق  فيلمه  خالل  من  العالمية 

الكرز" الذي أّصل فيه لكاميرا مغايرة، لكن 

هذه التجربة لم تقتصر على فيلم معّين، بل إّن الحساسّية الشعرية سارت في النتاجات السينمائية لمجايلي 

كيارستامي، واختط المخرجون اإليرانيون خطوطا متوازية في هذا االتجاه، إال أّنها تحمل هويات مخرجيها، 

فنذكر هنا عائلة مخملباف، وبهمن قبادي، ومجيد مجيدي.

فيلم "باران" لمجيد مجيدي.. 
الشعرية كوجه رقيق للمأساة إضغط لقراءة المزيد

لألمن  الفصلية  العلمية  المجلة  نشرت 

الدفاع  كلية  عن  تصدر  التي  القومي، 

"تحليل  بعنوان  بحثية  ورقة  الوطني، 

وظهور  لتكوين  االجتماعية  لألصول 

إيران".  في  االجتماعي  الرضا  عدم 

رأي،  استطالع  على  الدراسة  وقامت 

أكثر  احتياجات  تلبية  يتم  "لم  أنه  أظهر 

من 82% من المواطنين اإليرانيين، وأنَّ 75% من المواطنين مستعدون للمشاركة في االحتجاجات، 

وأنَّ أكثر من 7% لديهم استعداد كبير للمشاركة في مختلف أشكال التعبير عن االستياء من خالل 

تشير  كما  ذلك.".  إلى  وما  واإلضراب،  والمقاطعة  عريضة  كتابة  مثل  والمدنية،  اللّينة  األساليب 

الدراسة إلى أنهم "في الوقت ذاته ليس لديهم ميول عنيفة، مثل المشاركة في أعمال الشغب".

االستياء االجتماعي في إيران.. 
إضغط لقراءة المزيداألسباب والحلول

دراسات إيرانية
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